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INTRODUCCIÓ 
 
 
L'ús i abús de drogues conformen un dels més complexos fenòmens socials del nostre temps. 
Aquesta complexitat ve determinada per una sèrie de factors entre els quals podem destacar els 
següents: 
 

 Policonsums cada vegada més generalitzats. 

 La relació cada vegada més estreta, entre el consum i els espais i temps d'oci. 

 Baixa percepció del risc associat. 

 La percepció d'una major accessibilitat a les drogues. 
 
 
L'Estratègia Nacional sobre Drogues (2009-2016) assenyala a més altres indicadors de la situació 
actual, destaquen: 
 
* Els canvis en els perfils dels consumidors de substàncies psicoactives. 
* La precocitat en l'inici de l'ús d'algunes substàncies. 
* L'aparició de noves substàncies que s'estan introduint en el mercat. 
* L'augment creixent de conductes addictives que no suposen el consum de substàncies (joc 
patològic, addicció a les noves tecnologies, etc.). 
* L'increment de trastorns mentals associats als consums de substàncies psicoactives que produïx 
una considerable demanda d'atenció a la patologia dual. 
* La importància creixent del tràfic de drogues en l'escenari del crim organitzat. 
* Les modificacions hagudes en les xarxes assistencials. 
* El fenomen de la immigració i l’impacte en la societat espanyola, amb els canvis corresponents 
en aspectes socials, culturals i, fins i tot, econòmics. 
* L'envelliment de consumidors problemàtics. 
 
 
Per tot açò les addiccions s'han anat convertint en una problemàtica social de gran complexitat 
que requerix la participació de la comunitat per a fer-li front, tant en el desenvolupament 
d'estratègies preventives, com en l'aplicació d'aquells processos d'assistència i integració social i 
laboral que s'ha demostrat eficaços des del camp de la intervenció biopsicosocial. 
 
 
Açò provoca que els poders públics i especialment les corporacions locals, com a institució 
veritablement propera al ciutadà, posen a disposició de la ciutadania recursos que li donen suport 
en les dificultats, promouen les motivacions i acompanyen el procés de recuperació. 
 



                              

                                                                                                 
  
 
No hi ha dubte que la millor intervenció és aquella que evita el desenvolupament de l'addicció, per 
açò, hem de centrar els nostres esforços en la prevenció i en la detecció precoç. 
 
El Pla Municipal sobre Drogues i Altres Conductes Addictives serà l'instrument bàsic per a 
impulsar i coordinar les accions des dels diferents àmbits preventius: COMUNITARI-FAMILIAR-
ESCOLAR - LABORAL. També abordarà l'àrea de la reducció de danys així com el control de 
l'oferta, la integració sociolaboral i la formació. 
 
 
 

 
1.1- JUSTIFICACIÓ. 
 
 
El Pla Nacional Sobre Drogues (PNSD) constituïx el principal referent institucional i tècnic en 
matèria de drogues, i assumix la funció de coordinar i potenciar les polítiques en matèria de 
drogues que es duen a terme des de les diferents Administracions Públiques i Entitats Socials. 
 
 
La Generalitat Valenciana en la Llei 10/2014 establix específicament la competència en aquesta 
matèria als municipis de més de 20.000 habitants i les funcions de: 
 
a) Aprovar i executar un Pla Municipal de Trastorns Addictius, elaborat en coordinació i de 
conformitat amb els criteris establits en el Pla Estratègic sobre Trastorns Addictius de la 
Generalitat, que inclourà programes de prevenció, així com d'informació i assessorament a través 
de les unitats destinades a la prevenció comunitària de conductes addictives. 
 
b) Coordinar programes municipals de prevenció en matèria de trastorns addictius que es 
desenvolupen exclusivament en el seu àmbit territorial. 
c) Fomentar la participació social i de les institucions sense ànim de lucre que en el municipi 
desenvolupen les actuacions previstes en el Pla Municipal sobre Trastorns Addictius. 
 
Per açò l’Ajuntament, com a l’administració més propera al ciutadà, té un paper primordial en la 
intervenció contra les drogodependències, i oferix les eines de coordinació que permeten donar 
respostes idònies a les demandes i necessitats de la ciutadania, a través de la prevenció 
comunitària: 
 

 Detectar i reduir els factors de risc de les drogodependències i altres conductes addictives. 
 

 Potenciar els factors de protecció. 
 

 
 



                              

                                                                                                 
 

 
I ha de tenir un caràcter educatiu i proporcionar respostes a les necessitats de les persones, en les 
diverses dimensions: afectives, educatives, sanitàries i culturals. 
 
Aquestes actuacions quedaran reflectides en el I Pla Municipal sobre Drogues i altres Conductes 
Addictives de l'Ajuntament de Mutxamel que té la missió de planificar i ordenar els recursos, 
objectius, programes i processos que es desenvolupen en l'àmbit territorial del municipi per a 
incidir en la reducció de les drogodependències i les seues conseqüències. 
 
El Pla ha de ser un instrument dinàmic, que es modificarà a mesura que vaja canviant la situació 
social que el motiva, i rendibilitzarà al màxim els recursos existents en el municipi i harmonitzarà 
les iniciatives per a abordar de manera integral les drogodependències i altres trastorns addictius. 
 
El pla amb una temporalització de 4 anys, 2017-2020, pretén impulsar les actuacions en matèria 
d'addiccions amb programes, estratègies i àmbits d'actuació, concordes amb l'evolució que el 
fenomen de les addiccions ha experimentat al llarg dels anys. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 

 

MARC NORMATIU. 
 

 
El Pla Municipal sobre Drogues i altres Conductes Addictives, de l'Ajuntament de Mutxamel, es 
recolza o sustenta en la legislació següent: 
 
- Àmbit internacional: Estratègia sobre Drogues 2013-2020, elaborada per la Unió Europea. 
 
- Àmbit nacional: Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016, es configura com a marc de 
referència per a totes les administracions públiques i les organitzacions socials i suposa una eina 
per a promoure, facilitar i recolzar la intervenció preventiva i assistencial dins de l'àmbit 
competencial de l'administració local. 
 
- Àmbit autonòmic: 
 

 Llei 14/1986 de 25 d'abril, de Sanitat que destaca la competència que atorga a les 
Comunitats Autònomes per al disseny i l'execució d'una política sanitària pròpia. En aquest 
sentit, l'Art. 70 disposa que “l’Estat i les Comunitats Autònomes aprovaran plans de salut en 
l'àmbit de les seues respectives competències”. 
 

 III Pla Estratègic de Drogodependències i altres trastorns addictius de la Comunitat 
Valenciana, 2014, que genera un marc i unes directrius en relació a la prevenció, 
assistència i integració social de les persones drogodependents. 

 
 

 Decret 78/1999 d'1 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'establixen els criteris bàsics per 
a l'acreditació dels programes de drogodependències i altres trastorns addictius i es 
constituïx el comitè tècnic de prevenció de les drogodependències de la Comunitat 
Valenciana.  
 

 Llei 4/2002 de 18 de juny de la Generalitat Valenciana per la qual es modifica la Llei 3/1997 
sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius (DOGV 4.279 DE 26-6-2002).  

 
 

 Decret 132/2010 de 3 de setembre, del Consell, sobre registre i autorització de centres i 
serveis d'atenció prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius a la 
Comunitat Valenciana. 

 
 

 Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, és 
la Llei sectorial que desenvolupa les competències municipals en Salut Pública i la definix 
com el conjunt de les activitats organitzades per les administracions públiques, amb la 
participació de la societat, per a prevenir la malaltia, així com per a promoure, protegir i 



                              

                                                                                                 
recuperar la salut de les persones, tant en l'esfera individual com en la col·lectiva i 
mitjançant accions sanitàries, sectorials i transversals. 

  
 
Dins del marc d'aquest concepte de Salut Pública, respecte a la prevenció de drogodependències 
la Llei 10/2014 la defineix com “conjunt d'actuacions diverses encaminades a eliminar o modificar 
els factors de risc associats al consum de drogues, o a altres conductes addictives, amb la finalitat 
d'evitar que es produïsquen, es retarde l’inici, o es convertisquen en un problema per a la persona 
o el seu entorn” i establix que les administracions públiques, en el seu àmbit competencial, 
desenvoluparan, promouran, recolzaran, fomentaran, coordinaran, controlaran i avaluaran els 
programes i actuacions en matèria de prevenció. 
  
La Llei 10/2014 establix específicament les competències en aquesta matèria dels municipis de 
més de 20.000 habitants: 
 

- Aprovar i executar un pla municipal sobre trastorns addictius, elaborat en coordinació i de 
conformitat amb els criteris establits en el Pla Estratègic sobre Trastorns Addictius de la 
Generalitat, que inclourà programes de prevenció, d'informació i assessorament a través de les 
unitats destinades a la prevenció comunitària de conductes addictives. 
 
- Coordinar programes municipals de prevenció en matèria de trastorns addictius que es 
desenvolupen exclusivament en el seu àmbit territorial. 
 
- Fomentar la participació social i de les institucions sense ànim de lucre que en el municipi 
desenvolupen les actuacions previstes en el Pla Municipal sobre Trastorns Addictius. 

 
 
- Àmbit local: 
 
Tant la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració 
Local, com la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana contemplen que: 
 
a) Els municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, poden 
promoure tota classe d'activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribuïsquen a satisfer 
les necessitats i aspiracions dels veïns. 
 
b) Els municipis valencians tenen competència pròpia, entre altres, en la protecció de la salubritat 
pública. 
 
c) Les Lleis Sectorials de la Generalitat asseguraran als municipis el dret a intervenir en aquells 
assumptes que afecten directament al cercle dels seus interessos, i els atribuïxen les 
competències que procedisca en atenció a les característiques de l'activitat pública que es tracte i 
a la capacitat de gestió de l'entitat local, de conformitat amb els principis de descentralització i de 
màxima proximitat a la ciutadania de la gestió administrativa. 



                              

                                                                                                 
 
 
Legislació complementària, en la qual se sustentaran les accions a dur a terme: 
 

 RD-Llei 2/2006, de 10 de febrer, pel qual es modifiquen els tipus impositius de l'impost 
sobre les labors del tabac, s'establix un marge transitori complementari per als expenedors 
de tabac i timbre i es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries 
contra el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat 
dels productors del tabac. 

 Llei 42/2010, de 30 de desembre, que remodifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de 
mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el 
consum i la publicitat dels productes del tabac. La qual indica, en l'article 15, que es 
promouran els programes de promoció de l'abandó del consum de tabac en institucions 
docents, centres sanitaris, centres de treball i entorns esportius i d'oci. 

 Ordre de 15 de gener de 1990 de Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de prohibició 
de venda i distribució de tabac i venda i consum de begudes alcohòliques en centres 
escolars públics. 

 Decret 57/2006 de 21 d'abril de desenvolupament en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de 
la llei 28/2005 de 26 de desembre, de mesures sanitàries contra el tabaquisme i reguladora 
de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.  

  
 

 
 
2.1- PRINCIPIS BÀSICS DEL PLA MUNICIPAL 
 
L'Estratègia sobre Drogues 2013-2020 elaborada per la Unió Europea, l'Estratègia Nacional sobre 
Drogues 2009-2016, elaborada pel Pla Nacional sobre Drogues i finalment el III Pla Estratègic 
sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius, aprovat pel Consell, el 17 de gener 2014, 
configuren el marc de referències en el qual se circumscriu aquest Pla Municipal i determina els 
principis rectors i els objectius globals que han d'estructurar el seu desenvolupament. 
 
De l'anàlisi dels principis rectors que plantegen els tres documents i entenent que cadascun d'ells 
s'adapta a la seua posició estratègica dins d'un àmbit territorial i polític diferent, hem extret aquells 
components que es poden adaptar al nostre àmbit d'intervenció municipal, aquests són: 
 
 
1- Responsabilitat pública i coordinació intersectorial. Que permet un enfocament i un abordatge 
multifactorial i multidisciplinari i fomenten l'optimització d'esforços i recursos mitjançant la 
coordinació i cooperació dels diferents agents. 
 
2- Equitat. Que garantix la igualtat efectiva de tots els ciutadans en l'accés als diferents programes 
i serveis, que es desenvolupen sota els criteris de proximitat a la ciutadania i d'adaptació a les 
característiques singulars de diferents grups poblacionals. 



                              

                                                                                                 
 
 
3- Foment de la participació social. Mitjançant la sensibilització i conscienciació del conjunt de la 
societat a fi de promocionar hàbits saludables, el rebuig del consum de drogues i la solidaritat amb 
els afectats, i prioritzar la intervenció preventiva amb grups poblacions que es troben en situacions 
de major vulnerabilitat. 
 
4- Establiment de criteris d'eficàcia, eficiència i avaluació contínua dels resultats de les actuacions i  
programes, desenvolupant una intervenció professional especialitzada i basada en l'evidència 
científica sota normes de qualitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 
 
 

AVALUACIÓ DE NECESSITATS. ANÀLISI DE LA 
SITUACIÓ LOCAL. 
 
 

3.1. FACTORS SOCIODEMOGRÀFICS i ESCOLARS. 

 
 
El disseny i desenvolupament del Pla Municipal ha de concordar amb la realitat en què s'implanta i 
tenir en compte les característiques i factors sociodemogràfics i estructurals del  municipi. 
 
Mutxamel està situat a 63m sobre el nivell del mar, dista 10 km de la ciutat d'Alacant, pertany a la 
comarca de l’Alacantí. Amb un terme municipal de 48.72 Km2, limita al nord amb els termes 
municipals de Xixona i Busot, a l'est amb el Campello i Sant Joan d’Alacant, a l'oest amb Sant 
Vicent del Raspeig. 
 
Les dades del Padró Municipal d'Habitants al novembre 2016, mostra que la població és de 25.443 
habitants . 

 
 



                              

                                                                                                 

 
El percentatge de població escolar, dels 3 als 17 anys, és del 18 %, per açò és en el mitjà escolar 
on s'han de dirigir la majoria d'esforços en matèria de prevenció. 

 

 

RECURS EDUCATIU CENTRES ALUMNES 

E. Infantil ( 2n cicle) 4 492 

E. Primària 4 1.337 

Educació Secundària 3 906 

Batxillerat 3 290 

FP Bàsica 2 72 

Cicles Formatius 2 40 

 

 

3. 2. DESCRIPCIÓ DELS RECURSOS FORMALS 
  
 
El municipi de Mutxamel compta amb importants serveis i recursos accessibles a tots els 
veïns. 
I.   

 
- Àmbit educatiu: 
 

PRIMÀRIA SECUNDÀRIA EDUCACIÓ INFANTIL  

(1r Cicle) 

CEIP MANUEL ANTÓN IES MUTXAMEL ELS XIQUETS 

CEIP EL SALVADOR IES L, ALLUSSER ESTRELETES 

CEIP ARBRE BLANC CEBAT. Centro de 

Estudios Básicos Atlas 

NINOS 

CEBAT. Centro de 

Estudios Básicos Atlas. 

  

 
 



                              

                                                                                                 
 
A més comptem amb un Centre de Formació de Persones Adultes, Seu de 
l'Escola Oficial d'Idiomes, 1 Biblioteca Municipal, i un Conservatori de Música 
Municipal. 
 
Àmbit social 

 
-Serveis Socials Municipals 
  
-Gabinet Psicopedagògic Municipal 
  
- Centre social CASAL DEL RAVALET. 
 
- Centre Social L'Horta 
 
- Centre Social Río Park 
 
- Assemblea Local Creu Roja 
 
- Agència de Desenvolupament Local 

  
 
Àmbit sanitari 

 
- Centre de Salut Zona 8 de l'àrea de salut 17 ( PAC) 
 
- Consultori Auxiliar l'Horta 

 
 
Àmbit cultural: 

 
- Casa de la Cultura 
 
- Espai Jove 

  
 
Àmbit esportiu 

 
- Poliesportiu Municipal Els Oms 

 
 
Àmbit d'espais públics:  
 
El municipi disposa de places, parcs i espais d'oci, entre els quals destaca 
especialment el parc del Canyar de les Portelles. 



                              

                                                                                                 
 
 
 
 

3.3. NECESSITATS ESPECIALS 
 
 
GRUPS D'ESPECIAL VULNERABILITAT 
  
 
Per grups d'especial vulnerabilitat entenem aquells que per diverses raons estan 
exposats a situacions de desavantatge social o desigualtats que pot tenir com a 
resultat una limitació en les seues eleccions personals. El concepte de 
vulnerabilitat social es referix a factors contextuals que poden modular, 
desencadenar o atenuar els factors de risc subjacents.  
 
Entre aquests Factors Generadors d'Exclusió Social podem identificar al nostre 
municipi: 
 
- Menors que presenten absentisme escolar: 16 expedients d'absentisme escolar 
en primària (curs 2015/2016) i 18 expedients d'absentisme escolar en secundària 
(curs 2015/2016). 
- Programa PASSE ( programa de suport i seguiment escolar) 19 expedients 
d'inadaptació social i escolar en primària ( curs 2015/16) i 27 expedients en 
secundària ( curs 2015/18). 
 
- Menors en intervenció pels Serveis Socials- 120 menors ( any 2016). 
 
- Programa d'Intervenció amb menors en situació de risc social : 30 menors que 
participen en el programa (curs 2015/16). 
 
- Menors infractors amb mesures judicials al medi obertes: 15 menors a l'any. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 
 
 

3.4. INDICADORS DE CONSUM DE DROGUES. 
  
 
Les drogodependències i altres trastorns addictius són un problema sociosanitari 
al nostre país. Des que es va realitzar el primer estudi nacional sobre 
drogodependències en 1980, el nombre de consumidors ha anat creixent de 
manera significativa, per la qual cosa s'ha convertit en motiu de preocupació per a 
les Institucions Públiques així com per a la població en general. 
 
Actualment, no tenim a disposició de l'Ajuntament enquestes específiques sobre 
hàbits de consum al municipi, encara que sí que tenim referències a nivell estatal i 
autonòmic. 
 
L'enquesta sobre l'ús de drogues en ensenyaments de secundària (ESTUDES) 
20014-15 (Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues), analitza la  
situació del consum a Espanya entre joves de 14 a 18 anys. ( Dades més 
recents). 
 

L'enquesta inclou una mostra de 27.500 estudiants d'entre 14 a 18 anys, de 750 instituts 
públics i privats de tota Espanya. 



                              

                                                                                                 
  
La delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues realitza aquest estudi des de 
1994, que revela les tendències del consum de drogues entre els escolars espanyols. 

  
 
Alguns dels principals resultats d'aquest estudi són els següents: 
 

 L'alcohol i el tabac, seguits del cànnabis segueixen sent les drogues més 
consumides pels estudiants espanyols. 

 El 81,9% dels estudiants diu haver consumit alcohol en l'últim any, així 
mateix, el 35,3% ha consumit tabac en l'últim any, el 26,6% cànnabis, 
l'11,6% hipnosedants, el 2,5% cocaïna, el 2% al·lucinògens, l'1,7 
amfetamines i el 0,7% heroïna. 

 
 
D'altra banda també ens revela aquest estudi: 

 L'edat mitjana d'inici roman estable en totes les drogues i oscil·la entre els 
13 i 16 anys, segons les substàncies. 

 El policonsum és cada vegada més freqüent entre els jóvens, tant a 
Espanya com a Europa. En el nostre país, de cada 10 estudiants, 4 són 
policonsumidors. 

 Els estudiants d'entre 14 i 18 anys perceben l'alcohol com la substància 
menys perillosa i consideren que el tabac és més perillós que el cànnabis. 

 L'ús i abús de drogues afecta tota la població, i s’observa cada vegada més 
en els jóvens en edat escolar. Pot desembocar aquest consum en 
conseqüències negatives per a la persona que el realitza, i al seu context. 

 
En l'Ajuntament de Mutxamel, no hi ha constància de l'existència d'UPCCA ni 
desenvolupament de programes preventius en drogues i altres conductes addictives, 
per la qual cosa la demanda de l'elaboració del PLA MUNICIPAL i creació de la 
UPCCA, sorgix de la Comunitat Educativa ( equips directius, professorat, educadors i 
tècnics municipals) que ho plantejaven en diferents fòrums ( comissions, reunions 
etc.). 
 
 
Pel que fa a les necessitats detectades, es basen en factors sociodemogràfics, 
programes específics amb menors i població en edat escolar 3 a 17 anys i les seues 
famílies del municipi.  
 
 
Es requerix una intervenció activa i continuada des del Pla Municipal sobre Drogues i 
Altres Conductes Addictives, mitjançant el disseny i desenvolupament de programes 
d'actuació que permeten retardar l'inici en el consum de substàncies per part dels 
jóvens, disminuir les prevalences dels consums, i reduir les conseqüències i els 
efectes associats al consum. 



                              

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. DESCRIPCIÓ DE LES NECESSITATS PER ÀMBIT 
D'ACTUACIÓ 

 
 
ÀMBIT COMUNITARI 
 

 

SERVEI 
COMUNITARI  

- Habilitació d'un servei públic, especialitzat en l'atenció, 
assessorament i derivació en la problemàtica de 
drogodependències i altres conductes addictives (UPCCA). 

- Coordinació amb altres recursos sociosanitaris, sobre 
prevenció de drogodependències i altres conductes 
addictives 

-  



                              

                                                                                                 
COORDINACIÓ 
INSTITUCIONAL 

     - Coordinació amb les diferents àrees municipals i la UPCCA. 
 

MITJANS DE 
 COMUNICACIÓ 

 

- Inserir en la Web de l'Ajuntament la informació referent a la 
UPCCA ( contacte, programes i/o activitats etc.). 

FORMACIÓ 
TÈCNICA 

- Formació continuada en addiccions  de la tècnica.  

SENSIBILITZACIÓ - Sensibilització a la ciutadania del municipi sobre les 
drogodependències i altres conductes addictives. 

INVESTIGACIÓ - El municipi manca de dades sobre la situació de les 
drogodependències i altres conductes addictives. 

 

 
 
 
ÀMBIT ESCOLAR 
 
- Implantació de programes de prevenció en els centres ( CEIP i Instituts d'Educació 
Secundària). 
 
- Atenció directa als jóvens sobre les drogodependències i altres conductes 
addictives. 
 
- Donar suport i assessorament al professorat en temes relacionats amb les 
drogodependències i altres conductes addictives. 
 
- Col·laboració amb les AMPES en els programes de prevenció. 
 
 
 
ÀMBIT FAMILIAR 
 
 
- Atenció directa i indirecta a les famílies sobre les drogodependències i altres 
conductes addictives. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 
 
 
ÀMBIT DE COL·LECTIUS DE RISC  
 
- Identificació dels grups en situació de risc. 
 
- Aplicar tallers en els grups de risc. 
 
- Captació a través de la coordinació institucional del menor consumidor. 
 
 
 
ÀMBIT LABORAL 
 
- Identificació dels establiments existents en el municipi que dispensen alcohol, tabac 
i joc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 
 
 

 
OBJECTIUS 

 
 
Com a objectiu marc i principal d'aquest Pla Municipal 2017-2020 identifiquem la 
creació d'un instrument flexible que emmarque i done estabilitat a les accions i 
programes a desenvolupar, que potencie actituds positives cap a un estil de vida 
saludable. 
 
- Promoure la consciència social sobre la importància dels problemes, danys i costos 
personals i socials relacionats amb l'ús de drogues. 
 

- Evitar i/o retardar l'edat d'inici en el consum de drogues, especialment en jóvens. 
 
- Reduir la demanda i el consum de drogues, tant legals com il·legals, així com els 
riscos associats al consum, del municipi de Mutxamel. 
 
- Fomentar un canvi d'actituds i comportaments en la societat enfront de les drogues, 
i un canvi en els estils de vida que tendisquen cap a estils saludables. 
 
- Intervenir sobre els factors de risc individuals, familiars i socials associats al consum 
de drogues i conductes addictives. 
 
- Reduir o limitar la presència, oferta i promoció de drogues en el  municipi. 
 
- Informar la població de les diferents substàncies i conductes que poden generar 
dependència, així com dels efectes i les conseqüències derivades del seu ús i abús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 
 
ÀMBIT COMUNITARI. 
 
 
Els canvis ràpids que es produeixen en les formes de consum, i l'entrada de noves 
substàncies en l'ampli mercat de les drogues, ens porten a la necessitat de comptar 
amb instruments senzills i ràpids d'accés a una part important de la comunitat que 
promou una consciència social sobre la importància dels problemes, els danys i els 
costos personals i socials relacionats amb les drogues, sobre la possibilitat real 
d'evitar-los i sobre la importància del conjunt de la societat, que és part activa en la 
seua solució. 
 

Objectiu General Objectius específics 

1. Promoure la consciència 
social sobre la importància 
dels problemes, danys i 
costos personals i socials 
relacionats amb l’ús/abús 
de drogues i conductes 
addictives 

1.1 Engegar la Unitat de prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives ( UPCCA). 
1.2 Avaluar anualment les accions de prevenció dutes a 
terme. 

2. Afavorir la coordinació 
entre les diferents àrees i 
recursos municipal. 

2.1 Assistir a reunions de coordinació interdisciplinària amb 
recursos sociosanitaris trimestralment. 
 

3. Informar, assessorar i/o 
derivar a jóvens, famílies i 
població en general, en 
temes de  drogodepen-
dències i altres conductes 
addictives. 
 

3.1 Divulgació de les activitats preventives UPCCA, a 
través de díptics, e-mails als recursos formals del 
municipi. 
3.2 Donar resposta al 100% de les demandes que es 
plantegen en el servei. 
3.3 Derivar i facilitar la derivació als recursos 
assistencials més pròxims 

4. Conéixer la realitat dels 
jóvens del municipi pel 
que fa a les drogodepen-
dències i altres conductes 
addictives. 

 

4.1.  Realitzar un estudi que analitze els patrons de 
consum en jóvens. 

5. Formar les monitores del 
programa de menors i 
Espai Jove com a agents 
preventives.   

5.1 Assessorar i recolzar les monitores del programa de 
menors i Espai Jove ( monitores juvenils). 
  
5.2 Formar al 50% els monitors juvenils a través d'un 
taller de formació, amb caràcter anual. 



                              

                                                                                                 
 

 

6. Reciclatge i formació 
contínua en prevenció de 
drogodependències i altres 
conductes addictives. 

6.1 Assistir i participar en jornades, seminaris i tallers. 

 
 
 
ÀMBIT ESCOLAR 
 
 
L'escola és un dels principals agents de socialització, que per la seua estructura i 
característiques, es converteix en la institució idònia on el xiquet pot adquirir valors, 
destreses, habilitats, coneixements, etc., que configuren un estil de vida saludable, 
que el facen més autònom i resistent a la pressió, al consum de drogues i a altres 
conductes de risc per a la salut. 
 
Cal que el professorat compte, d'una banda, amb el suport de professionals de la 
prevenció de les drogodependències; i per una altra amb materials preventius 
contrastats, experimentats i adaptats a l'etapa evolutiva dels alumnes i selectius per 
a determinats grups d'escolars. 
 

Objectiu General Objectius específics 

1. Informar i donar a 
conéixer els programes de 
prevenció de drogues en 
l'àmbit escolar. 

1.1-Oferir a tots els centres escolars, els programes de 
prevenció escolar. 
1.2- Aplicar en 2 centres escolars d'Educació infantil i 
Primària, dels 4 existents algun programa de 
prevenció. 
1.3-Aplicar en 2 Instituts d'Educació Secundària, dels 3 
existents, algun programa de prevenció. 
 
1.4-Difondre, al 100% de les AMPES de tots els 
centres, els programes de prevenció. 

 

2. Utilitzar el cinema com a  
eina de prevenció de 
drogues i altres conductes 
addictives. 

2.1 - Implementar el programa en 2 centres escolars 
d'Educació infantil i Primària, dels 4 existents. 

2.2- Implementar en 2 Instituts d'Educació Secundària, 
dels 3 existents, algun programa de prevenció. 
 

3. Informar Informar de 
primera mà, a adolescents 
i jóvens sobre les drogues 
i altres conductes addic-
tives. 

3.1- Atendre el 100% de les demandes que generen els 
jóvens. 



                              

                                                                                                 
4. Formar el professorat com 

a agents preventius 
eficaços a l'escola. 

4.1- Identificar el 100% els professors implicats en la 
mediació, comissió de convivència i absentisme. 
4.2- Assessorar i recolzar al 100% les demandes del 
professorat. 
 

 
 
 
ÀMBIT FAMILIAR 
  
La família és el primer grup social al qual l'individu pertany i on aprén a conviure. És 
un espai de creixement i aprenentatge per a tots els seus membres i on els pares 
poden actuar com a agents de prevenció del consum desenvolupant actuacions. És 
una estructura familiar oberta que s'adapta a la cultura en què viu, que està en 
permanent connexió i que permet la transmissió de cultura a les noves generacions. 

 

 

Objectiu general Objectius específics 

1-Informar i assessorar les 
famílies en temes de 
drogodependències i altres 
trastorns addictius. Recolzar 
el seu paper en la prevenció. 

1.1-Atendre el 100% de les demandes específiques de 
les famílies. 
1.2-Traslladar la informació sobre el curs virtual “En 
família”  al 50% de les famílies dels centres d'infantil, 
primària i secundària. 
1.3-Oferir i realitzar 2 Escoles de pares anuals, 
específiques en addiccions. 
 

2- Conéixer les necessitats 
de les famílies del municipi 
familiars en relació a les 
drogodependències i altres 
conductes addictives. 
 

2.1 - Reunions trimestrals amb les AMPES. 
 
2.2- Reunions trimestrals de coordinació amb els tècnics 
de serveis socials i gabinet psicopedagògic que treballen 
amb famílies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 
 
 
ÀMBIT COL·LECTIU DE RISC 
 
 
Conjunt d'accions de caràcter preventiu dirigides als grups de risc, identificats sobre 
la base de la presència de factors d'alt risc, com són els de tipus demogràfic, els 
factors de risc psicosocials, els factors de risc biològics i genètics, i els factors de risc 
ambientals. 

 
 

 

Objectiu general Objectius específics 

1. Sensibilització en temes de 
prevenció de drogues a 
col·lectius de risc. 
 
 

1.1- Atendre el 100% de les demandes dels jóvens i 
famílies en situació de risc, i coordinar-les. 
1.2- Impartir 1 taller trimestral de prevenció d'addiccions 
en el grup identificat de menors en situació de risc. 
1.3- Intervenir en 3 de les 6 aules de 1r de Formació 
Professional Bàsica. 
 

 
 

 
 
ÀMBIT LABORAL 
 

 

Objectiu general Objectius específics 

1 Intervenir de manera 
preventiva en el sector 
hoteler i d'oci nocturn. 

1.1-Identificar el 100% dels establiment que dispensen 
begudes alcohòliques. 
1.2- Identificar el 100% d'establiments on expenguen 
tabac. 
1.3- Identificar el 100% dels salons de joc i establiment 
de màquines d'apostes recreatives. 
1.4- Prendre consciència de la importància de conéixer i 
complir la legislació vigent en el 30% dels establiments. 
1.5-Donar a conéixer la normativa i aplicar protocols 
encaminats a no permetre la venda, tràfic i consum de 
substàncies il·legals en el 30% dels establiments. 
 
 



                              

                                                                                                 
 

 

 

PROGRAMES I ACTIVITATS 
 
 

ÀMBIT COMUNITARI 
 
 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

PROGRAMA ACTIVITATS 

1.Promoure la consci-
ència social sobre la 
importància dels pro-
blemes, danys i costos 
personals i socials re-
lacionats  amb 
l’ús/abús de drogues i 
conductes addictives. 
 

1.1 Engegar la Unitat 
de prevenció Comu-
nitària de Conductes 
Addictives (UPCCA). 
 
1.2 Avaluar 
anualment les 
accions de prevenció 
realitzades.  

Programa de 
Sensibilització 
i Avaluació.  
 
Fira de la 
Salut. 
 

-Sol·licitar   l’autorit-
zació administrativa  
a Conselleria. 
 
-Elaboració i apro-
vació del Pla 
Municipal. 
 
-Realitzar un catàleg 
de les accions que es 
faran des de la 
UPCCA.  
- Visita  a tots els 
recursos socio-
educatius per a la 
difusió del servei. 
 
- Comunicació de les 
activitats a través de 
la pàgina web 
 
-Registrar totes les 
accions fetes pel 
servei. 
 
- Participar a la fira de 
la Salut. 
 
 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 
2 Afavorir la 
coordinació entre les 
diferents àrees i 
recursos municipals. 

2.1. Facilitar l’accés 
directe dels diferents 
recursos, municipals i 
supramunicipals a la 
UPCCA. 
 
2.2.Assistir a reuni-
ons de coordinació 
interdisciplinar amb 
recursos sociosanita-
ris. 
 

Coordinació 
tècnica. 
 

-Reunions periòdi-
ques amb els distints 
recursos i serveis. 
- Contacte directe 
amb els distints 
professionals per 
diferents vies de 
comunicación. 
- Reunions periòdi-
ques amb  els tècnics 
que intervenen 
conjuntament en el 
cas.  
 

 
3.Informar, assessorar 
i derivar jóvens, 
famílies i població en 
general en temes de 
drogodependències i 
altres conductes 
addictives. 
 

 
3.1- Divulgació de les 
activitats preventives 
de la UPCCA, a 
través de díptics, 
correus electrònics  
als recursos formals 
 
3.2 -Donar resposta al 

100% de les 
demandes que es 
plantegen en el 
servei 
. 

 3.3- Derivar i facilitar 
la derivació als 
recursos  assisten-
cials més pròxims. 
 
 

 
-Servici de 
Informació, as-
sessorament i 
derivació en 
drogodepen-
dències i altres 
conductes 
addictives. 

 
- Contacte directe  
amb els IES i Espai 
Jove ( jóvens). 
- Contacte directe 
amb AMPES ( 
famílies). 
-Atenció 
individualitzada en 
seu de les demandes 

4.Conéixer la realitat 
dels jóvens del 
municipi referent a les 
drogodependències i 
altres conductes 
addictives. 

4.1 Realitzar un 
estudi que analitze 
els patrons de 
consum en joves. 

Estudi del con-
sum de tòxics 
en jóvens del 
municipi. 
 -Disseny d'un 
qüestionari 
que arreplegue 
els hàbits i 
actituds del 
consum dels 
jóvens. 

-Passar els qüestio-
naris en els centres 
escolars. 
 
-Avaluació dels 
qüestionaris. 
 



                              

                                                                                                 
5. Formar agents 
preventius en drogode-
pendències i altres 
trastorns addictius. 

5.1 - Assessorar i 
recolzar les 
monitores juvenils. 
 
 
5.2.Formar les 
monitores juvenils a 
través d'un taller de 
formació, amb 
caràcter anual. 
  
 

Taller de 
formació 
bàsica per a 
monitors 
juvenils. 
 

-Derivacions a la 
UPCCA. 
 
-Reunions de 
coordinació. 
 
- Calendaritzar els 
tallers amb els 
monitors juvenils. 
 
- Sessions formatives 
amb els monitors 
juvenils. 

6.Reciclatge i formació 
contínua en prevenció 
de drogodependències 
i altres conductes 
addictives. 

6.1. Assistir i 
participar en 
jornades, seminaris i 
tallers. 

Formació  
tècnica. 

Cursos de formació 
per al reciclatge de la 
tècnica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 
ÀMBIT ESCOLAR 
 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

PROGRAMA ACTIVITATS 

 
1.Informar i donar a 
conèixer els programes 
de prevenció de 
drogues en l'àmbit 
escolar. 

1.1.Oferir a tots els 
centres escolars, els 
programes de pre-
venció escolar. 
 
1.2. Aplicar en 2 
centres escolars 
d'Educació infantil i 
Primària, dels 4 
existents, algun pro-
grama de prevenció. 
 
1.3.Aplicar en 2 
Instituts d'Educació 
Secundària, dels 3 
existents, algun pro-
grama de prevenció. 
 
1.4.Difondre al 100% 
de les AMPAS de tots 
els centres , els pro-
grames de prevenció 
 

Programes de 
prevenció 
oferits per la 
Conselleria de 
Sanitat 
 
( Prevenció 
universal i 
Selectiva) - 
Visita a tots els 
centres esco-
lars perquè co-
neguen de 
prime-ra mà 
els programes 
de prevenció 
oferits per la 
Conselleria de 
Sanitat). 

 -Coordinació amb el 
departament d'orien-
tació de cada centre 
escolar per a conéi-
xer les necessitats del 
centre 
 
-Reunions periò-
diques amb el profes-
sorat interessat en 
l'aplicació del progra-
ma. 
 
-Planificar activitats 
amb cada centre 
escolar interessat. 
 
- Contacte directe 
amb les AMPA.  

2. Utilitzar el cinema 
com a eina de prevenció 
de drogues i altres 
conductes addictives.  

2.1 - Implementar el 
programa en 2 
centres escolars 
d'Educació infantil i 
Primària, dels 4 
existents. 
 
2.2- Implementar en 
2 Instituts d'Educació 
Secundària, dels 3 
existents, algun pro-
grama de prevenció. 
 

Programa         
“ Cine i 
Educació en  
Valors” 

- -Oferir als tutors de 
3r i 4t de primària de 
centres escolars el 
programa. 
- Arreplegar la 
demanda de les aules 
interessades  
 
-Calendaritzar les 
sessions de visionats 
als centres 
 
- Suport al 
professorat en el 
programa d'acció 
tutorial. 



                              

                                                                                                 
3.Informar, de primera 
mà, adolescents i 
jóvens sobre les dro-
gues i altres conductes 
addictives  

3.1 Atendre el 100% 
de les demandes que 
generen els jóvens. 

Punt d’ 
Informació 

-Contacte directe amb 
el departament 
d'orientació dels IES 
per a conéixer les 
necessitats del 
centre. 
 
- Atenció directa amb 
els jóvens en l'àmbit  
escolar. 
 
- Realització de tallers 
de consum de 
cànnabis en 1r de 
FPB. 
 

4.Formar el professorat 
com a agents preventius 
eficaços en l'escola. 

4.1- Identificar el 
100% dels professors 
implicats en la 
mediació, comissió 
de convivència i 
absentisme. 
 
 
4.2- Assessorar i 
recolzar el 100% de 
les demandes del 
professorat. 

Formació del 
professorat. 

-Registre de profes-
sors implicats  amb 
jóvens amb mesures 
disciplinàries. 
- Contacte directe 
amb el professorat. 
- Grup de treball per a 
abordar les neces-
sitats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 
ÀMBIT FAMILIAR 
 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

PROGRAMA ACTIVITATS 

1.Informar, assessorar  
les famílies en tema de 
drogodependències i 
altres conductes 
addictives. Recolzar el 
seu paper en la 
prevenció  

1.1.Atendre el 100% 
de les demandes 
específiques de les 
famílies. 
 
1.2. Traslladar la 
informació sobre el 
curs virtual «En 
família» al 50% de les 
famílies dels centres 
d'infantil, primària i 
secundària. 
 
1.3. Oferir i realitzar 2 
Escoles de pares 
anuals, especifiques 
en addiccions.. 

- Servei d'in-
formació i 
atenció fami-
liar. 
 
-Escola de 
Pares. 

-Atenció directa a 
familiars. 
 
-Reunions de 
coordinació amb les 
AMPA. 
 
-Planificar les 
sessions d'Escoles de 
Pares. 
 
-Impartir les sessions 
de les Escoles de 
Pares. 
 

 
 
 
ÀMBIT COLECTIUS DE RISC 
 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

PROGRAMA ACTIVITATS 

1. Sensibilitzar en temes 
de prevenció de 
drogues a col·lectius de 
risc. 
 

1.1 Atendre el 100% 
de les demandes dels 
joves i/o famílies en 
situació de risc. 
1.2 Impartir 1 taller 
trimestral de preven-
ció d'addiccions en el 
grup de menors en 
situació de risc. 
1.3 Intervenir en 3 de 
les 6 aules de 1r 
Formació Professional 
Bàsica. 

Programa de 
prevenció 
específica per a 
col·lectius en 
situació de risc. 
(Prevenció 
selectiva i 
indiciada). 
 
 
 
 
 
 

- Derivacions a la 
UPCCA. 
- Atenció directa a 
jóvens i famílies. 
- Registre de 
sessions individua-
litzes i/o grupals 
- Reunions de 
coordinació. ( 
SSSS, Mesures 
Judicials i centres 
escolar). 
 
- Realització de 
tallers de consum 
de cànnabis en 1r 
FPB. 



                              

                                                                                                 
 
 
 
 
ÀMBIT LABORAL 
 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

PROGRAMA ACTIVITATS 

1.Intervenir de manera 
preventiva, en el 
sector hoteler i d'oci 
nocturn.  

1.1-Identificar el 100% 
dels establiment que 
dispensen begudes al- 
cohòliques 
 
1.2- Identificar el 100% 
d'establiments on 
expenen tabac. 
 
1.3- Identificar el 100% 
dels salons de joc i 
establiment de 
màquines d'apostes 
recreatives. 
 
1.4- Prendre 
consciència de la 
importància de 
conèixer i complir la 
legislació vigent en el 
20% dels establiments. 
 
1.5-Donar a conèixer 
la normativa i aplicar 
protocols encaminats a 
no permetre la venda, 
tràfic i consum de 
substàncies il·legals 
en el 20% dels 
establiments 

 

Programa de 
servici 
responsable. 

-- Registre dels 
establiments que 
dispensen begudes 
alcohòliques, 
expenen tabac i 
establiments de joc 
 
-Visites als 
establiments  per a  
informar sobre la 
legislació vigent i la 
prohibició de 
dispensar i vendre a 
menors d'edat o 
deixar-los accedir a 
salons de joc. 
 
- Informar sobre el 
recurs municipal per 
a  generar llaços de 
col·laboració que 
treballen la prevenció 
de les addiccions. 

 

 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 

 

COORDINACION INSTITUCIONAL I 
PARTICIPACIÓ SOCIAL 
 
 
El bon desenvolupament d'un Pla Municipal de Drogues i Altres Conductes 
Addictives requereix de la participació de tota la comunitat per a assegurar-ne 
l'eficàcia i també requereix d'una bona coordinació entre els diferents recursos 
socials. La coordinació es materialitzarà a través del Pla Municipal de Drogues i 
altres Conductes Addictives. Aquest és l'eix que vertebrarà totes les intervencions en 
matèria d'addiccions en el municipi. 
Es requereix la coordinació i participació de diversos serveis i departaments de 
l'Administració Local, així com de l'impuls, el suport, el compromís i la participació de 
tots els vessants de l'entramat social (serveis socials, educació, joventut, sanitat, 
policia local etc.), per a poder mobilitzar la nostra societat davant la problemàtica de 
les drogues i altres conductes addictives. 
 

 
 
ÀMBIT  MUNICIPAL 

 
La Unitat de Prevenció Comunitària de les Conductes Addictives (UPCCA) de Mutxamel 

serà un servici adscrit a l'Àrea de Servicis a la Persona (ASPE),  concretament en el departament  
d'Educació. La finalitat és reduir els factors de risc i fomentar actituds i comportaments 
responsables davant del consum de drogues i altres conductes addictives. El servici estarà  ubicat 
al Centre Socio-cultural el Ravalet  i estarà format per una Treballadora Social acreditada en 
addiccions.  
 
 



                              

                                                                                                 
 

 

 
 



                              

                                                                                                 
 
 
 

 
 
 
- PROGRAMA D'INFERMERIA ESCOLAR. Coordinació directa amb l'infermer ja 
que desenvolupa en els centres escolars, el programa d'hàbits saludables des dels 3 
fins als 16 anys. 
 
- PROGRAMA PASSE- Reunió de coordinació amb l'educadora del programa, per a 
derivar els casos en els quals es tinga sospita o evidència de consum de drogues, 
majoritàriament per consums de tabac, cànnabis o alcohol de jóvens en risc social i/o 
familiar. 
 
- PROGRAMA D'ABSENTISME ESCOLAR. Es participarà de les reunions de 
seguiment i s'aportarà dades que siguen de rellevància per a la comissió.  
- SERVEIS SOCIALS. Coordinació per la derivació de jóvens que són remesos per la 
policia als Serveis Socials, advertits o amb expedient obert per consum o tinença de 
drogues en via pública. 
 
Es plantejaran reunions periòdiques de coordinació per a realitzar el seguiment de 
casos individuals i necessitats detectades. 
 
- PROGRAMA D'INTERVENCIÓ AMB MENORS EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL- 
Reunions de coordinació amb les monitores del programa per a la derivació dels 
casos en què es tinga sospita o evidència de consum de drogues, majoritàriament 
per consums de tabac, cànnabis o alcohol de jóvens en risc social i/o familiar. 
 
-ESPAI JOVE.- Es realitzarà assessorament i col·laboració directa per a la derivació 
dels casos que identifiquen i/o tinguen sospita de consum de drogues, 
majoritàriament per consums de tabac, cànnabis o alcohol.  
 
- POLICIA LOCAL. Coordinació per si existeix la possibilitat d'activar un protocol de 
derivació per a l'atenció de menors advertits o amb expedient per consum o tinença 
de drogues. en via pública. 
 
- CEIPS i IES. Coordinació contínua per a valorar les necessitats o incidències que 
hi sorgisquen. En les reunions es valorarà també el funcionament dels programes de 
prevenció que s'estiguen implementant en cada centre educatiu. 
 
- AMPES. Es col·laborarà amb les AMPES per a la detecció de necessitats de 
prevenció en l'àmbit familiar i/o escolar 
 
 



                              

                                                                                                 
 
 
NIVELL SUPRAMUNICIPAL 
 
 
- Programa de Mesures Judicials. La UPCCA participarà al costat de l'equip de 
mitjans Judicials al medi Obert en la intervenció amb els menors infractors que es 
deriven amb una mesura de llibertat vigilada o amb prestació de serveis en benefici a 
la comunitat, sempre que el delicte o la conducta problemàtica estiga relacionada 
amb el consum de drogues.  
 
- UCA Santa Faç: es coordinarà la derivació mútua de casos amb perfils concordes 
als recursos de tractament o de prevenció.  
 
- Unitat d'Alcohologia- es coordinarà la derivació mútua de casos amb perfils 
concordes als recursos de tractament o de prevenció 
 
 
La Unitat de Prevenció Comunitària de les Conductes Addictives (UPCCA) de 
Mutxamel serà un servei adscrit a l'Àrea de Serveis a la Persona (ASP), 
concretament en el departament d'Educació. La seua finalitat és reduir els factors de 
risc i fomentar actituds i comportaments responsables davant el consum de drogues i 
altres conductes addictives. El servei estarà situat en el Centre Sociocultural el 
Ravalet i estarà format per una Treballadora Social acreditada en addiccions. 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 

 
TEMPORALITZACIÓ 

 
 

PLA MUNICIPAL SOBRE DROGUES I ALTRES CONDUCTES ADDICTIVES 2017-
2020 

PLA  2017 PLA  2018 PLA 2019 PLA 2020 

Programes/ 
accions 

Programes/ 
accions 

Programes/ 
accions 

Programes/ 
accions 

Sensibilització i 
Avaluació 

Programa de 
Sensibilització i 
Avaluació 

Programa de 
Sensibilització i 
Avaluació 

Programa de 
Sensibilització i 
Avaluació 

FIRA DE LA SALUT FIRA DE LA SALUT FIRA DE LA 
SALUT 

FIRA DE LA SALUT 

Coordinació 
Tècnica 

Coordinació 
Tècnica 

Coordinació 
Tècnica 

Coordinació 
Tècnica 

Cine i Educació en 
Valors 

Cine i Educació en 
Valors 

Cine i Educació en 
Valors 

Cine i Educació en 
Valors 

Servici  
d’Informació, 
assessorament i 
derivació. 

Servici  
d’Informació, 
assessorament i 
derivació. 

Servici  
d’Informació, 
assessorament i 
derivació. 

Servici  
d’Informació, 
assessorament i 
derivació. 

 Estudi del consum  
de tòxics en jóvens 

  

Formació Tècnica Formació Tècnica Formació Tècnica Formació Tècnica 

Programes de 
prevenció ofertats 
per la Conselleria 
de Sanitat 

Programes de 
prevenció ofertats 
per la Conselleria 
de Sanitat 

Programes de 
prevenció ofertats 
per la Conselleria 
de Sanitat 

Programes de 
prevenció ofertats 
per la Conselleria 
de Sanitat 

Cine i Educació en 
Valors 

Cine i Educació en 
Valors 

Cine i Educació en 
Valors 

Cine i Educació en 
Valors 

Formació del 
professorat 

Formació del 
professorat 

Formació del 
professorat 

Formació del 
professorat 

Servici  
d’Informació i 
atenció familiar 

Servici  
d’Informació i 
atenció familiar 

Servici  
d’Informació i 
atenció familiar 

Servici  
d’Informació i 
atenció familiar 

ESCOLA DE 
PARES 

ESCOLA DE 
PARES 

ESCOLA DE 
PARES 

ESCOLA DE 
PARES 

Prevenció 
específica per a 
col·lectius en 
situació de risc 

Prevenció 
específica per a 
col·lectius en 
situació de risc 

Prevenció 
específica per a 
col·lectius en 
situació de risc 

Prevenció 
específica per a 
col·lectius en 
situació de risc 
 

Taller de formació Taller de formació Taller de formació Taller de formació 



                              

                                                                                                 
bàsica per a 
monitors juvenils. 

bàsica per a 
monitors juvenils.. 

bàsica per a 
monitors juvenils.. 

bàsica per a 
monitors juvenils.. 

 Servici responsable Servici 
responsable 

Servici responsable 

 

 
 
 

 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 
 
L'avaluació és un procés fonamental per a obtenir dades del desenvolupament de les activitats per 
a millorar un determinat programa, campanya o eina, segons el III Pla Estratègic de 
Drogodependències i altres trastorns addictius de la Comunitat Valenciana. A més des de la 
UPCCA pretenem que l'avaluació siga un instrument de treball per a la millora contínua en la 
intervenció amb la població atenent a les seues necessitats de la forma més adequada. D'aquesta 
manera es realitzarà una avaluació de «Necessitats» i també de «Processos».  
 
L'Avaluació de Necessitats s'establirà a través de les eines següents: 
- Reunions de coordinació amb altres serveis municipals.  
- Reunions amb el  mateix servei- EDUCACIÓ. 
- Reunions amb recursos socioeducatius que agrupen la població gitana (programa de menors, 
Espai Jove, programa de mesures judicials etc.)  
- Reunions amb els responsables i coordinadors dels centres docents.  
 
L'Avaluació del Procés té com a objectiu conéixer com està realment funcionant el programa de 
prevenció en la pràctica. Tota la informació sobre el procés l'arreplegarem mitjançant: 
- Les persones que participen en les activitats. 
- Els recursos que s'utilitzen i l'ús que se'ls dóna. 
- L'adequació de l'equip professional.  
- La temporalització de les activitats i actuacions.  
 
Els indicadors per a l'avaluació del procés seran els següents: 
- Grau de coneixement de les activitats.  
- Dificultats per a la realització de les activitats. 
- Utilitat percebuda dels participants i per als quals duen a terme les activitats. 
- Claredat i interès per les activitats.  
- Grau de satisfacció dels participants i de qui duen a terme les activitats. 
.-Cobertura de les activitats. 
- Nivell de participació. 
- Recursos materials per a dur a terme les activitats. 
- Recursos personals per a dur a terme les activitats. 
 



                              

                                                                                                 
 
 

ÀMBIT COMUNITARI 
 
 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

PROGRAMA INDICADORS  
D’AVALUACIÓ 

1.Promoure la cons-
ciència social sobre la 
importància dels pro-
blemes, danys i costos 
personals i socials re-
lacionats amb 
l'ús/abús de drogues 
i/o conductes addic-
tives. 

1.1- Engegar la Unitat 
de prevenció Comu-
nitària de Conductes 
Addictives ( UPCCA). 
 
 
 

 
1.2 Avaluar 
anualment les 
accions de prevenció 
dutes a terme   
 

Programa de 
Sensibilització 
i Avaluació  
Fira de la 
Salut. 

Fira de la Salut -
Autorització 
administrativa per 
part de Conselleria 
SÍ/NO. 
-Aprovació del Pla 
Municipal SÍ/NO. 
 
-Participació en la 
Fira de la Salut 
SÍ/NO. 
- Realització de 
memòria anual 
SÍ/NO. 

2. Afavorir la 
coordinació entre les 
diferents àrees i/o 
recursos municipals. 

2.1.Assistir a reuni-
ons de coordinació 
interdisciplinària amb 
recursos sociosanita-
ris trimestralment.  

Coordinació 
tècnica 
 

- Nombre de reunions 
mantingudes. 
-Nombre de serveis 
amb els quals es 
coordina la unitat.  
- Nombre de tècnics 
que participen en les 
reunions. 
- Nombre de 
propostes de treball. 
 
 

 
3.Informar, assessorar 
i/o derivar a jóvens, 
famílies i població en 
general en temes de 
drogodependències i 
altres conductes 
addictives. 

 
3.1- Divulgació de les 
activitats preventives 
de la UPCCA, a 
través de díptics, 
correus electrònics 
als recursos formals 
del municipi 
 
 

 
-Servei 
d'Informació, 
assessoramen
t i/o derivació 
en 
drogodependè
ncies i altres 
conductes 
addictives  

- Enviament de 
díptics i correus 
electrònics SÍ/NO. 
 
-Nombre de díptics 
enviats /53 recursos x 
100. 
 
 
 



                              

                                                                                                 
3.2-Donar resposta al 
100% de les 
demandes que es 
plantegen en el 
servei 
. 
3.3- Derivar i facilitar 
la derivació als 
recursos assisten-
cials més pròxims 

 - Nombre de 
demandes 
realitzades/ nombre 
de demandes 
rebudes x 100 
-Nombre 
d'intervencions 
realitzades 
 
-Nombre de reunions 
mantingudes 
 
- Derivacions a altres 
recursos SÍ/NO 
- Nombre de 
derivacions a altres 
recursos 
- Tipologies de 
recursos als quals es 
deriva   
 

4.Conéixer la realitat 
dels jóvens del 
municipi referent a les 
drogodependències i 
altres conductes 
addictives. 

4.1 Realitzar un 
estudi que analitze 
els patrons de 
consum en jóvens. 

Estudi del con-
sum de tòxics 
en jóvens del 
municipi. 

-Estudi realitzat 
SÍ/NO 
-Nombre de parti-
cipants. 
- Prevalença per edat 
i sexe. 
-Tipus de substància 
consumida. 
- Patró de consum. 
- Motivació per a 
consumir. 
- Nivell de conei-
xement dels proble-
mes que ocasiona el 
consum 
  

5 Formar agents 
preventius en drogode-
pendències i altres 
trastorns addictius 

5.1 - Assessorar i 
recolzar als monitors 
del programa de 
menors i Espai Jove.  
5.2.Formar els de els 
monitors juvenils a 
través d'1 taller de 
formació anual. 

Taller de for-
mació bàsica 
per a monitors 
juvenils. 

-Realització del Taller 
SÍ/NO 
-Nombre de sessions 
realitzades 
-Nombre de monitors 
que han participat   
 
 



                              

                                                                                                 
 
 
  
 

 
 

 

6.Reciclatge i formació 
contínua en prevenció 
de drogodependències 
i altres conductes 
addictives. 

6.1. Assistir i/o 
participar en 
jornades, seminaris i 
tallers. 

Formació  
tècnica 

-Nombre d'hores de 
formació realitzades. 
-Nombre de cursos 
realitzats. 

 
 
 
 
ÀMBIT ESCOLAR 
 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

PROGRAMA INDICADORS  
D’AVALUACIÓ 

1.Informar i donar a 
conéixer els programes 
de prevenció de 
drogues en l'àmbit 
escolar. 

1.1 Oferir a tots els 
centres escolars, els 
programes de 
prevenció escolar 
____________ 
1.2Aplicar en 2 
centres escolars 
d'Educació infantil i 
Primària, dels 4 
existents, algun pro-
grama de prevenció. 
 
1.3.Aplicar en 2 
Instituts d'Educació 
Secundària, dels 3 
existents, algun pro-
grama de prevenció 
______ 
1.4.Difondre al 100% 
a les AMPAS de tots 
els centres, els 
programes de 
prevenció. 
 

Programes de 
prevenció 
oferits per la 
Conselleria de 
Sanitat 
 
( Prevenció 
universal i 
Selectiva) 

- Nombre visites als 
centres escolars. 
- Nombre de centres 
escolars visitats. 
- Nombre de 
programes aplicats en 
2 centres /4 centres 
de primària x100. 
- Nombre de 
programes aplicats en 
2 centres /3 centres 
de secun-dària x100. 
-Nombre d'activitats 
realitzades. 
-Nombre de profes-
sors que participen en 
els programes i/o 
accions.  
 
- Grau de satisfacció 
del professorat. 
- Nombre d'alumnes 
que s'han beneficiat 
d'algun programa i/o 
activitat. 
 
 
 



                              

                                                                                                 
- Nombre de 
propostes plantejades 
pel departament 
d'orientació. 
- Nombre d'Ampes a 
les quals es 
presenten programes/ 
7 Ampes existents en 
els centres x100. 
 

2.Utilitzar el cinema com 
a eina de prevenció de 
drogues i altres conduc-
tes addictives. 

2.1 - Implementar el 
programa en 2 
centres escolars 
d'Educació infantil i 
Primària, dels 4 
existents. 
 
2.2- Implementar en 
2 Instituts d'Educació 
Secundària, dels 3 
existents, algun pro-
grama de prevenció. 

Programa         
“ Cine i 
Educació en  
Valors” 

-Nombre de centres 
que participaran en el 
programa. 
-Nombre d'aules que 
participen. 
- Nombre d'alumnes 
que han participat. 
- Nombre de reunions 
amb els professors 
que apliquen el 
programa. 
 

3.Informar de primera 
mà, a adolescents i 
joves sobre les drogues 
i altres conductes 
addictives. 

3.1 Atendre el 100% 
de les demandes que 
generen els jóvens. 

Punt  
d’Informació 

-Nombre de reunions 
- Nombre de 
demandes 
formulades pels 
joves/ demandes 
ateses x 100. 
-Nombre de jóvens en 
intervenció  

4.Formar al professorat 
com a agents preventius 
eficaços en l'escola 

4.1- Identificar el 
100% dels professors 
implicats en la 
mediació, comissió 
de convivència i 
absentisme. 
 
 
 
 

Formació del 
professorat 

-Nombre de 
professors implicats. 
-Nombre 
d'incidències. 
-Motius de les 
incidències. 
-Nombre de reunions 
del grup de treball. 
-Grau de satisfacció. 



                              

                                                                                                 
4.2- Assessorar i 
recolzar, al 100%, les 
demandes del 
professorat. 

 
 
 
 
ÀMBIT FAMILIAR 
 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

PROGRAMA INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

1.Informar i assessorar 
les famílies en tema de 
drogodependències i 
altres conductes 
addictives . Recolzar el 
seu paper en la 
prevenció. 

1.1.Atendre el 100% 
de les demandes 
específiques de les 
famílies. 
 
1.2. Traslladar la 
informació sobre el 
curs virtual «En 
família» al 50% de les 
famílies dels centres 
d'infantil, primària i 
secundària. 
 
1.3. Oferir i realitzar 2 
Escoles de pares 
anuals, especifiques 
en addiccions. 

-Servei 
d'informació i 
atenció 
familiar. 
 
-Escola de 
Pares. 

- Nombre de famílies 
ateses/ demandes 
realitzades x100. 
- Nombre de famílies 
en intervenció. 
- Nombre de familiars 
dels alumnes a què  
se'ls envia la 
informació del curs 
virtual / 3.191 
alumnes matriculats x 
100. 
- Nombre de reunions 
amb les AMPES. 
- Realització d'EEPP: 
Sí/NO 
- Nombre de sessions 
de l'EEPP. 
- Nombre d'assistents 
de l'EEPP. 
- Nivell de satisfacció ( 
després de finalitzar 
les sessions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 
 
 
ÀMBIT COL·LECTIUS DE RISC 
 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

PROGRAMA INDICADORS  
D’AVALUACIÓ 

1.Sensibilització en 
temes de prevenció de 
drogues a col·lectius de 
risc 
 
 

1.1- Atendre el 100% 
de les demandes dels 
jóvens i/o famílies en 
situació de risc. 
 
1.2-Impartir 1 taller 
trimestral de preven-
ció d'addiccions en el 
grup de menors en 
situació de risc. 

 
1.3- Intervenir en 3 de 
les 6 aules de 1º 
Formació Professional 
Bàsica 

Programa de 
prevenció espe-
cífica per a col-
lectius en situa-
ció de risc. 
(Prevenció se-
lectiva i indi-
ciada) 
 
 
 
 
 
 
 

-Nombre de 
derivacions 
-Serveis que 
realitzen la 
derivació 
- Nombre de 
demandes ateses / 
demandes rebudes 
x 100. 
-Nombre de jóvens 
i famílies ateses. 
 
-Nombre de jóvens 
en intervenció. 
 
-Nombre de 
reunions de 
coordinació. 
-Nombre de grups 
realitzats. 
 
Tallers realitzats 
SÍ/NO 
-Nombre de tallers 
realitzats. 
-Nombre d'alumnes 
que han participat 
en els tallers. 
-Nivell de 
satisfacció dels 
tallers. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 
 
ÀMBIT LABORAL 
 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

PROGRAMA INDICADORS  
D’AVALUACIÓ 

1.Intervenir de manera 
preventiva, en el 
sector hoteler i d'oci 
nocturn. 

1.1-Identificar el 100% 
dels establiment que 
dispensen begudes al- 
cohòliques. 
 
1.2- Identificar el 100% 
d'establiments on 
expenen tabac. 
 
1.3- Identificar el 100% 
dels salons de joc i 
establiment de 
màquines d'apostes 
recreatives. 
 
1.4- Prendre 
consciència de la 
importància de 
conéixer i complir la 
legislació vigent en el 
20% dels establiments. 
 
1.5-Donar a conéixer 
la normativa i aplicar 
protocols encaminats a 
no permetre la venda, 
tràfic i consum de 
substàncies il·legals 
en el 20% dels 
establiments. 

 
Programa de 
servei 
responsable 

-Nombre 
d'establiments 
identificats/total 
d'establiments en el 
municipi que 
dispensen alcohol 
x100. 
 
-Nombre 
d'establiments 
identificats /total 
d'establiments en el 
municipi on expenen 
tabac x100. 
 
-Nombre 
d'establiments amb 
màquines   
escurabutxaques i 
saló de joc/ total 
d'establiments en el 
municipi x 100. 
 
-Nombre 
d'establiments que 
s'han visitat / total 
d'establiments del 
municipi x 100. 
 
-Nombre 
d'establiments que 
coneixen la 
normativa / total 
d'establiments del 
municipi x 100. 

 
 
 
 
 



                              

                                                                                                 
 

Des del Pla Municipal sobre Drogues de Mutxamel es durà a terme un seguiment de totes 
les actuacions que es realitzen. Anualment, s'elaborarà una memòria de l'execució de les 
actuacions.   

 
 
 
 
 

PRESSUPOST 
 
 
 
La dotació econòmica del Pla Municipal de Drogodependències dependrà de la 
consignació pressupostària anual dins dels pressupostos locals per a cada any. 
Per al pròxim 2017, el pressupost destinat serà de 20.000 € per a l'engegada de la 
UPCCA per a dur a terme el servei, i es podrà incrementar en funció de les 
necessitats. 
 
 
Per al desenvolupament del present Pla Municipal se sol·licitarà anualment la 
subvenció a la Conselleria de Sanitat a través de la convocatòria anual de 
subvencions en matèria d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències i Altres 
Trastorns Addictius per al seu desenvolupament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                              

                                                                                                 
 
 
 
 
 


